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VšĮ SKUODO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 ir 1999-07-30 

įsakymais Nr. 178 ir 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo 

ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, gyventojai (išskyrus vaikus 

ir paauglius iki 18 metų amžiaus, socialiai remtinus asmenis, kurie pateikia gyvenamosios vietos 

savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už vienkartines ir plombines 

medžiagas. Kainynas papildytas 2008-01-14 vyr. gydytojo įsakymo Nr. V1-4 5 punktu „Gyventojai 

(išskyrus  vaikus ir vyresnius besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse 

mokyklose, dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 m., socialiai remtini asmenys, kai 

jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka 

už plombines medžiagas, vienkartines priemones ir kitas odontologines medžiagas atsižvelgiant į 

sunaudotą šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. Odontologinių paslaugų kainynas 

patvirtintas VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019-09-27 įsakymu Nr V1-  

„Dėl VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2018 -04-27 įsakymo Nr. V1-13 

„Dėl mokamų paslaugų kainų“ pakeitimo. 

 Neprisirašiusiems prie Skuodo PSPC, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus 

būtinosios pagalbos atvejus) paslaugos teikiamos sumokėjus 8,29 Eur  mokestį. 

 Pacientas moka už vienkartines priemones, odontologines medžiagas: laikinąją, šakninę, 

pamušalinę ir nuolatinę plombą. 

 50006 vienkartinės priemonės į kurias įeina pirštinės, seilių atsiurbėjas, paciento servetėlė, 

kaukė su gumytėm, sterili medžiaga, medvilniniai voleliai, sterilizacinė juosta su išoriniais indikatoriais, 

sterilizaciniai maišeliai su išoriniais indikatoriais, krepinis popierius, dezinfekcinės priemonės, paviršių 

valymo ir dezinfekcinės priemonės, instrumentų valymo ir dezinfekcinės priemonės – 2,00 Eur. 

 50010 Kompozicinė plomba – 4,50 – 8,00 – 11,00 – 15,00 Eur; 

 50012  Stiklo jonomerinė cemento plomba – 2,00 – 3,00 – 4,00 Eur; 

 50014  Sidabrinė plomba – 2,90 – 3,50 Eur;. 

 50015 Evicrolo plomba – 2,00Eur; 

 Šaknies kanalo plombavimas 

 50031 Gutaperčo kaiščiu – 4,50 Eur (vieno kanalo); 

 50032 Patentinėm pastom – 2,00 (vieno kanalo); 

 50021 Mechaninis kanalo apdorojimas – 1,00 Eur; 

 50055 Infiltracinė nejautra – 1,00 Eur; 

 50056 Laidinė nejautra – 1,00 Eur 

 Rentgeno nuotrauka – 3,00 Eur 

 

 

 

Parengė: Skuodo rajono vyriausioji gydytoja odontologė Raimonda Jonušienė 


